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 2021-6פרוטוקול מליאה הנדון : 
 תשפ"א בתמוז י"ב – 6.202122.מיום שלישי 

 
 נוכחים :

עידן גרינבאום, מיכל זנדני, יניב אסם, אמנון טל, שאול אלתר, תמר לשם, רוית פידל דגן, אילון 

ראובני, חוה ישי, אברהם קופר, לילך שמיר, עוזי קרן, שמעון שושן, מנחם אטיאס, חיים 

 הלווה, דני דותן, יעקב קרני.

 :חסרים 

 בן אפריים,  אדוה אלגריסי, אדם וודל, איתי כהן, יוסי עמר, עמי רומנו, אוריה מאירי. אהוד

 :משתתפים 

יועמ"ש  –גזברית המועצה, עו"ד גולן לוי  –מיה ונטורה מנכ"לית המועצה,  ליאת מלכה 
מנהל אגף ישובים, רו"ח מוחמד  –מהנדסת המועצה  , אסף עברי  –המועצה, רוני בן נון 

מנהלת משאבי  –דובר המועצה, אורית אידי לבאן  –נהל מחלקת הנה"ח, עמי כברי מ–זביידי 
 –פעת כהן מנהלת מחלקת גביה,  י -אנה וישנבצקימנהל אגף חינוך,  -אנוש, יאיר ילובסקי

 מנהלת לשכה רושמת הפרוטוקול.
 

ראש המועצה מתחייב שכל תהליך  –בעקבות ההערה של חבר המליאה עוזי קרן  -

יועברו למליאה דרכי הפעולה מול התושבים בנושא אסטרטגיית המיתוג משאל העם ו

 להצגה.

 על סדר היום:

 8/6/2021מיום  5/2021אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

 2022אישור צו מיסים לשנת  .2

 

 



 

 

 

 

 : נדון, סוכם והוחלט 
 

  – אישור פרוטוקול קודם .1

 8/6/2021תאריך  –מן המניין  2021לשנת  5פרוטוקול מס' 
 

 בעד מאשרת מליאת המועצה את הפרוטוקול. 12

 

  – 2022אישור צו מיסים לשנת   .2

מהווה חלק  )המצגת שהוצגה  2022גזברית המועצה הציגה את צו המיסים לשנת 

  .(זה מליאהבלתי נפרד מפרוטוקול 

 . הוסבר כי הארנונה היא מס החל על נכס על פי השימוש בפועל 

  החלטת אשר הוצגה ואושרה ב בהצעת צו המיסיםהוסבר כי חל שינוי

לאישור לבין ההצעה המובאת כועדת הכספים של המועצה נהלה הה

 .רולינג" במשרד הפנים-כתוצאה מפגישת  "פרההמליאה, וזאת 

 :  2022להלן ריכוז השינויים לצו המיסים 

, למעט אדמה  2022על כל  צו  המיסים לשנת   2.1%עדכון   תוספת של  .א

 לפי חוק ההסדרים. 1.92%האוטמטי אשר עומד   חקלאית  בנוסף לטייס 

. למ"ר ₪  20-ל ₪  1.57נוכחי של  מתעריף   -עדכון סעיף חניות  בתשלום   .ב

 .חניון סירותלשאלת חברי המליאה הובהר כי סעיף זה יחול גם לגבי 

ארנונה ברשויות התעריפי את הציגה  המועצה גזבריתלבקשת חברי המליאה 

 מום ומקסימום אשר נקבעו על ידי משרד הפנים  . סמוכות וכן תעריפי מינ



 

 

בסעיף מינמום מקסימום סופר טעות  מתהעיר כי קיי ראובני חבר המליאה אילון

 48.87תעריף מינמום מקסימים למלאכה עומד על עודכן כי בסיווג מלאכה ואכן 

 .למ"ר  ולא כפי שהוצג במצגת₪  238.04-ש"ח 

 .אב למגורים וכן לתעשיה לבית תתוספהשפעת ההוצגו דוגמאות ל

, בסיווג חניות בתשלום הוצג העיוות  ההיסטורי הקיים בצו המסים של המועצה

 .לעומת רשויות מקומיות סמוכות

לבצע עדכונים במהלכו עלתה הצעה על ידי חבר המליאה אילון ראובני תקיים דיון, ה

 . 2%ריפי  התעשיה והמלאכה ביותר מ דיפרנצייאלים בצו המיסים ולהעלות את תע

 בתשלום.ן של חניובארנונה התנגד לעלייה אטיאס מנחם חבר המליאה 

 ידי בעקבות הפגישה המקדימה עלשבוצעו להוציא העדכונים  ,צו המיסים כיהוסבר 

ועדת כספים, והוא זה וכ בישיבתהת המועצה להנכבר אושר בה ,משרד הפנים

 .שמובא לאישור מליאת המועצה

 רק לאחרכך ש מצריך את אישור משרד הפנים,המיסים כל שינוי בצו עוד הוסבר כי 

 אישור משרד הפנים ניתן יהיה לגבות את התוספות. שיתקבל

תוספת התחול  ,במידה והתוספות יאושרו על ידי מליאת המועצה ומשרד הפנים

 .2022לתקציב המועצה לשנת 

 

 

 : צו המיסיםר אישוהצבעה ל

כפי  2022את צו מיסים לשנת מאשרת מליאת המועצה מתנגדים,  2נמנע,  1, בעד  14

 .שהוצג בישיבה

 

 

 



 

 

 -אישור הנחות לצו ארנונה .3

 : הנחות כפי שרשומות בצו המיסיםמתן הנחות: מליאת המועצה מאשרת מתן 

 .1%תינתן הנחה בשיעור של  31.1.2022למשלמים עד יום   .3.1.1

וחלוקה  1%בשיעור של למשלמים באמצעות הוראת קבע תינתן הנחה  .3.1.2

 התשלום הדו חודשי. תשלומים של   לשני 

המועצה מאשרת מתן הנחות בתקרה מקסימאלית המאושרת בתקנות  .3.1.3

 . 1993 –הסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה( תשנ"ג 

 

 הנחות לצו ארנונה.המתנגד , מאשרת המליאה את  1בעד,   15             
 
 
 

 :האינפורמצי
 

שעמד בכללי  תושב המועצההתמודדנו השבוע עם אירוע חריג ובו  –ה אירוע קורונ -

 לארץ , אובחן כחולה קורונה. ולאחר חזרת המחויבותהזהירות ועשה את כל הבדיקות 

במספר פעולות בהן סגירת  הנקטהמועצה  בהמשך אובחנו גם בני משפחה נוספים.

מבצע  ךערנכמו כן בית ספר מול גלעד, מערכת החוגים והחינוך הבלתי פורמלי. 

 לשמחתנו רק שניים מהם אובחנו כחיובים. בבית הספר.  לבדיקת כלל התלמידים

 מחר בית הספר יפעל כסדרו .

אולמות . הראשון במעשי ונדליזים חמורים מצד הנוער הקיץ בפתח ואנו עדים למספר -

ת ור על יכולגייס מאבטח נוסף ע"מ לשמהבית בעקבות כך,  .הקולנוע בבית הקולנוע

, בה באפיקים מסיבה לא מאושרת במטע הבננותהקרנת הסרטים. השני, קיומה של 

הושחת רכב של משמר הגבול שבא לפזר את המסיבה הלא חוקית )אירוע חמור עד 

שנת הלימודים בתיכון בית ירח, עשרות סיום מסיבת ברוע חמור נוסף, יאו ,כדי פלילי(

והמורים  וע בשאר התלמידיםהתנהגו בצורה אלימה במטרה לפגתלמידי י"ב מ

 וביצים. באמצעות השלכת בלוני מים

 מדובר באירוע קשה שהמועצה ובית הספר לא יעברו עליו לסדר היום. 



 

 

 

 

 

גלה אפס סבלנות לכל אירוע של חוסר כבוד ראש המועצה מדגיש שהמועצה ת

 ואלימות כלפי אנשי צוות ותלמידים.

 

 
 
 
 
 

 
 הישיבה ננעלה !

 
__________________________________                                                ________ 

 
 רשמה פרוטוקול –ראש המועצה                                                  יפעת כהן  –עידן גרינבאום 

 
 

 


